
 
 

УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

 

від _______________ №________ 

                    м .Покровськ 

 

Про заходи щодо організації 

оздоровлення та відпочинку  

дітей  м. Покровська та приєднаних 

територій у  2021 році 

 

З метою створення оптимальних умов для організації оздоровлення та 

відпочинку дітей  м. Покровська та приєднаних територій у 2021 році, на виконання 

розпорядження голови обласної державної адміністрації, керівника обласної 

військово-цивільної адміністрації від 12.06.2018 № 769/5-18 «Про затвердження 

обласної комплексної програми «Про оздоровлення та відпочинок дітей в Донецькій 

області на 2018-2022 роки», керуючись статтею 7 Закону України  від 04.09.2008 № 

375-VI «Про оздоровлення та відпочинок дітей» та статтями  32, 59, 73 Закону 

України від 21.05.1997 № 280/97 «Про місцеве самоврядування в Україні» виконком 

міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

 1.  Затвердити заходи щодо організації оздоровлення та відпочинку дітей 

міста. Покровська та приєднаних територій у 2021 році (далі – Заходи) (додається). 

 

2. Департаменту фінансово-економічної політики та управління активами 

Покровської міської ради Донецької області    (Добровольський)    проводити  

фінансування Заходів за наявності коштів у міському бюджеті. 

 

 3. Управлінню соціального захисту населення Покровської міської ради 

Донецької області (Бонзюх) надати інформацію про виконання даного рішення до 

31.10.2021 року. 

 

 4. Рішення виконавчого комітету від 20.03.2020 № 74 «Про організацію 

оздоровлення та відпочинку дітей та підлітків у м. Покровську в 2020 році», зняти з 

контролю, як виконане. 

 

 5. Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на 

начальника управління соціального захисту населення Покровської міської ради 

Бонзюх І., контроль – на керуючого справами виконкому ради Жук А.  

 

   Міський  голова                Р. Требушкін    



  

Додаток  

 до рішення виконкому міської ради 

____________ № ___________ 
 

ЗАХОДИ 

щодо організацію оздоровлення та відпочинку 

дітей  м. Покровська та приєднаних територій у  2021 році 

 

№ 

з/п 

Назва заходу Термін 

виконання 

Виконавці 

1 Формування бази даних дітей  для 

оздоровлення  та відпочинку. 

Січень-Травень Управління соціального захисту 

населення міської ради 

2 Направлення для оздоровлення та 

відпочинку дітей, які потребують 

особливої соціальної уваги та 

підтримки. 

Протягом року Управління соціального захисту 

населення міської ради. 

3 Забезпечення оздоровленням та 

відпочинком дітей, які потребують 

особливої соціальної уваги та 

підтримки. 

Протягом року Управління соціального захисту 

населення міської ради. 

4 Направлення дітей, які виховуються в 

сім’ях, за методикою часткового 

відшкодування вартості путівки до 

дитячих закладів оздоровлення та 

відпочинку в Донецькій області (при 

наявності бажаючих). 

Червень-серпень Управління соціального захисту 

населення міської ради. 

5 

 

 

 

Забезпечення оздоровленням та 

відпочинком дітей, які виховуються в 

сім’ях. 

Червень-серпень Управління соціального захисту 

населення міської ради. 

6. Відшкодування вартості путівки до 

дитячого закладу оздоровлення та 

відпочинку 

Протягом року Управління соціального захисту 

населення міської ради. 

7. Висвітлення  підготовки та 

проведення оздоровлення та 

відпочинку дітей засобах масової 

інформації.  

 

Протягом року Управління соціального захисту 

населення міської ради, відділ 

освіти міської ради. 

8. Підведення підсумків оздоровлення та 

відпочинку дітей м. Покровська та 

приєднаних територій у 2021 році 

Жовтень  Управління соціального захисту 

населення міської ради. 

 

 

Керуючий справами виконкому ради       А.Жук 

 

    

Заходи щодо організації оздоровлення та відпочинку дітей  м. Покровська та приєднаних 

територій у  2021 році підготовлені управлінням соціального захисту населення міської 

ради. 

 

В.о. начальника управління                                                                                   Т. Бєлкіна  

 


